
Oportunidades de Negócios

Realização Organizadora de Conferências



Por que estar

aqui?
#01

Gerar Leads
Qualificados

#02
Encurtar o

Ciclo de Vendas

#03
Expor sua Marca 

para a Pessoa Certa 
na Empresa Certa

#04
Aproveitar um 

Ambiente Propício 
para Networking

#05
Phasellus id ligula ut enim 

elementum bibendum 
eget eget magna.

#05
Apresentar suas 
Soluções para 

seu Público-Alvo



Aumente o potencial de 
exposição da suaMarca!

Proposta de Valor



Participação na grade de conteúdo como debatedor, expositor ou mediador 
(sujeito a disponibilidade) ✔ ✔ ✔ X X

Exibição de vídeo institucional (conteúdo de até 1 minuto, enviado pelo 
patrocinador)

✔ ✔ X X X
Brinde personalizado com destaque de marca (Bloco de notas, pasta, caneta e 
sacola - material enviado pelo patrocinador)

✔ ✔ ✔ X X

Inscrições para sua empresa 10 8 6 4 2
Inscrições para convidados e clientes 12 10 8 6 4
Desconto para inscrições adicionais 15% 15% 10% 10% 10%

Inserção do logo na comunicação da feira e congresso ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Área para exposição no evento 40 m²
S/ MONTAGEM

30 m²
S/ MONTAGEM

20 m²
S/ MONTAGEM

12 m²
C/ MONTAGEM

9 m²
C/ MONTAGEM

Capa para Cadeira ✔ X X X X

Cordão para crachá 500 unidades (confecção por conta do patrocinador) X ✔ X X X

Banner de rua 2 2 1 1 1

Totem 80 3 2 1 1 X
Super banner no site oficial da feira e congresso ✔ ✔ X X X

Pop up na home do site oficial da feira e congresso ✔ ✔ X X X
Banner lateral na home do site oficial da feira e congresso X X ✔ ✔ ✔

Super banner no e-mail marketing do congresso ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Post redes sociais 5 4 3 2 1
Disparo de e-mail marketing 3 2 1 1 1

FALE COM NOSSA EQUIPE DE VENDAS

TERA MEGAGIGA KILO EMPRESA 
PARCEIRA



Participação na 
grade de conteúdo 
(debatedor, expositor ou mediador)



Brinde 
personalizado
(Bloco de notas, pasta, caneta e sacola)



Inserção do logo na 
comunicação da 
feira e congresso



Itens Adicionais Almoço Oficial Coffee Break Coquetel/Happy Hour

01

Os itens adicionais podem ser inseridos dentro 
dos pacotes de Parceria mediante disponibilidade

ITENS ADICIONAIS 
(Foco em relacionamento)



ItensAdicionais Almoço Oficial Coffee Break Coquetel/Happy Hour

02 Almoço Oficial
Convide seu cliente para o Congresso e reserve 
uma das mesas para fazer networking em um 
ambiente descontraído. Logo da empresa em 
bandeirinhas dispostas na mesa para 6 pessoas  
(outros materiais de confecção própria que 
desejar expor nos momentos do almoço).

AREA VIP RESERVADA (RESTAURANTE ANEXO)



ItensAdicionais Almoço Oficial Coffee Break Coquetel/Happy Hour

03 Coffee 
Break

Logo da empresa PRISMAS, BANNERS  
(outros materiais de confecção 
própria que desejar expor nos 
momentos do Coffee Break).

Exposição de sua Empresa em um dos
Principais Momentos de Networking do 
Evento



Introduce Almoço Oficial Coffee Break Coquetel/Happy Hour

04 Coquetel ou
Happy Hour

Essa opção é um coquetel exclusivo para sua empresa no final do evento 
podendo ser no 1 OU  2 dia de acordo com a disponibilidade.

Com um coquetel exclusivo sua empresa pode manter convidados 
estratégicos e poderá entregar brindes, fazer sorteios e fazer uma rápida 
apresentação de 10 minutos para os convidados.

Coquetel para 50 pessoas. 
(Essa quantidade poderá ser maior, porém, o valor de investimento tem 
alterações.)

Os convites serão realizados antes do evento de acordo com a escolha do 
Patrocinador.

Toda organização do coquetel esta incluída na cota como: 
Confecção e envio dos convites, comidas, bebidas, áudio, vídeo e 
decoração do local. 
(A comida e bebida dependerá do cardápio disponível no local do evento).



Itens Adicionais Capa de Cadeira Entrega de Brinde

01
Itens Adicionais 
(Foco em Branding)



Itens Adicionais Capa de Cadeira Entrega de Brinde

02 Capa de
Cadeira
Logo do Patrocinador 
Impresso em 100% das 
Capas de Cadeiras das 
Salas do Congresso.

*Item exclusivo da cota Tera



Itens Adicionais Capa de Cadeira Entrega de Brinde

03 Entrega
de Brinde Item confeccionado 

pelo patrocinador com 
logomarca exclusiva, 
entregue para todos os 
participantes em sala 



Seja um 
Patrocinador

www.congressoecoenergy.com.br

+55 (11) 5585-4355
+55 (11) 3159-1010

comercial@fieramilano.com.br

Converse com a nossa
equipe comercial e 
destaque a sua marca
no mercado!  

http://congressoecoenergy.com.br/
mailto:comercial@fieramilano.com.br


Faça parte de um dos Maiores Congressos 
de Energias Limpas e Renováveis do Brasil!

Seja um 
Patrocinador!

Converse com a nossa equipe comercial e destaque a sua marca no mercado.  

www.congressoecoenergy.com.br

+55 (11) 5585-4355
+55 (11) 3159-1010 comercial@fieramilano.com.br

http://congressoecoenergy.com.br/
mailto:comercial@fieramilano.com.br

